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Læs om: Forårsudstillingen 2018 – Her er den nye bestyrelse –
Generalforsamlingen: Referat – Formandens beretning
– Ideer til den kreative – Regnskab 2017 og Budget 2018
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Her den nye glade bestyrelse:

Fra venstre: Annette Kold, bagerst: Aase Bergstrøm, Lisbeth Nylén,
Elsebeth Holm Kristensen, Jørgen Hedegaard. Forrest. Marianne Norrman. Jens
Christian Jensen skulle hjem at spise ...
Ved bestyrelsesmødet, mandag den 12. marts, fordelte vi rollerne for perioden
2018. Vi er i arbejdstøjet ...

Konstituering:
Formand: Jørgen Hedegaard.
Næstformand: Marianne Norrman.
Kasserer: Elsebeth Holm Kristensen.
Sekretær: Jens Christian.
Bestyrelsesmedlemmer: Lisbeth Nylén, Anette Kold, Aase Bergstrøm.
Suppleanter: Jette Højdal Jensen og Marianne Larsen
Revisor: Marianne Hoyland - revisorsuppleant: Jens Anton Hansen.
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Referat fra FNYK generalforsamling
søndag d. 25. februar 2018
Vi afholdt en stille stund for afdøde medlem Kirsten Johansen.
1.

Christian Hansen valgt som dirigent.
Jens Christian Jensen valgt som referent.

2.

Hanne Vesterdal og Mette Ravnkjær valgt som stemmetællere

3.

Jørgen Hedegaard med formandens beretning. Godkendt

4.

Elsebeth Holm Kristensen med kassererens fremlæggelse af:
Regnskab for 2017. Godkendt
Budget for 2018. Godkendt

5

Forslag til uændret kontingent for 2018. Godkendt
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Indkomne forslag:
Kunstloppemarked. Vedtoges som arbejdspunkt.
- Galleri FNYK med priser og salgsmuligheder.
- Besøg på Dunkers/Helsingborg.
- Fælles værksteder t. bl. a. grafik.
- Nedsættelse af festudvalg i forbindelse med 10 års jubilæet.
Peter Arlyng og Anne-Marie Læssøe meldte sig.
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Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Anette Kold genvalgt
Jens Chr. Jensen genvalgt
Lisbeth Nylén valgt
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Valg af suppleanter:
Jette Højdal Jensen genvalgt
Marianne Larsen genvalgt

9

Valg af revisor og revisorsuppleant: Marianne Høyland genvalgt
som revisor
Jens Anton Hansen genvalgt som revisorsuppleant.
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Eventuelt: Dato for næste generalforsamling er 24. februar 2019
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Formandens beretning 2017
Nytårskuren i januar 2017 blev gennemført på festligste måde. Ca. 60 mødtes og ønskede hinanden et godt nytår. Der var fællessang til flot akkompagnement af Rådhusduoen. Jakob Brich serverede et kreativt måltid og der blev
skålet og snakket ved bordene.
Generalforsamlingen i februar 2017 blev afholdt i Lindehuset.
I året 2017 har følgende udgjort bestyrelsen som efter valget satte rollerne.
Formand:
Jørgen Hedegaard, genvalgt
Næstformand:
Marianne Norrman; genvalgt
Kasserer:
Elsebeth Holm Kristensen, genvalgt
Sekretær:
Jens Christian Jensen
Bestyrelsesmedlem:
Ann Rainer Frederiksen
Bestyrelsesmedlem:
Anette Kold
Bestyrelsesmedlem:
Aase Bergstrøm
Suppleanter:
Jette Højdal Jensen
Marianne Larsen

Revisor:
Marianne Hoyland, på valg
Revisor suppleant:
Jens Anton Hansen
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28. marts
Workshop på Fredensborg Bibliotek
Anni Rosenhøi fortalte om sine spændende fotocollager, Anne-Marie Læssøe
præsenterede sine flotte malerier og Jørgen Hedegaard viste, hvordan det digitale galleri fnyk.dk fungerer
29.-30. april:
Forårsudstilling, som forsøgsvis ikke blev holdt i forbindelse med påsken
var rigtig godt besøgt. Masser af flotte værker i hele Fredensborg Gamle Bio.
7. maj:
Nivågaard Malerisamling – Ditlev Blunch
Et hold medlemmer var på guidet rundvisning, tur i parken og kaffe i cafeen.
21. maj:
Åbent hus i FNYK Atelieret
Foreningens atelier på Højvangen havde mange besøgende. Denne aktivitet er
der ca. 20 fnyk-medlemmer, der benytter sig af på skift. Flere nye foreningsmedlemmer er kommet til gennem malefællesskabet på Forsyningen. Alle medlemmer af FNYK har et stående tilbud om at være med i atelieret mod en mindre husleje udover foreningskontingentet. Der er udarbejdet et særligt regnskab
for atelieret som ikke involverer FNYKs regnskab. Har I lyst til at vide mere om
Atelier FNYK er man velkommen til at kontakte Elsebeth Holm Kristensen.
11. juni:
Besøg på Svanernes Malergård i Odsherred – FNYKker fulgtes til Odsherred, hvor der var en spændende omvisning på Malergården. Den medbragte
mad blev nydt i haven.
Den traditionelle Lysfest på Tegners Museum,
Fredag den 8. september.
Det er blevet en god tradition at samles på Tegners Museum med musik mellem
hundrede lys og Tegners skulpturer.
Omvisning på Det Kongelige Teater,
Den Gamle Scene, søndag den 1. oktober
18 deltagere var på guidet tur på Gamle Scene på Kongens Nytorv. Vi havde
inviteret Karlebo Kunstnerforening med på denne tur. Vi fik et godt indblik i teatrets mange opgaver både for og bag tæppet.
Efterårsudstillingen
den 14.-16. oktober i Kulturhuset. Igen en stor indsats af udstillingsgruppen. En elegant udstilling. Et flot og overraskende indslag var Renæssancedanserne fra Hillerød, som introducerede os aktivt for denne spændende danseepoke.
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Der har været afholdt formandsmøde mellem kommunens tre kunstforeninger, Humlebæk Kunstforening, Karlebo Kunstnerforening og Fredensborg Ny
Kunstforening. Marianne Norrman og jeg var værter ved mødet, der havde til
formål at undersøge hvilke aktiviteter foreningerne kunne udbyde i fællesskab
og ellers informere hinanden om arbejdet i foreningerne. De ligner måske hinanden, men der er alligevel særlige forskelle i arbejdet, som kan være inspirerende at høre om. Ideen er nu blevet praktikseret med held flere gange.
Økonomien har det godt. Elsebeth Kristensen er vores kasserer, som styrer
økonomien med sikker hånd. Det er bestyrelsens holdning at vi ikke skal samle
penge sammen men bruge dem på medlemsaktiviteter. Altså at kontingentet
skal tilbage til medlemmerne gennem meningsfulde aktiviteter.
Bestyrelsen har holdt en række møder gennem året. Det er altid møder med
målrettede samtaler, hvor vi søger efter de bedste aktiviteter som kan samle så
mange medlemmer som muligt. Vi har gode og saglige diskussioner, hvor der er
højt til loftet.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et uselvisk og inspirerende samarbejde. Jeg er meget stolt over at være med i et givende fællesskab. Lad der
fortsat være højt til loftet.
Ved Jørgen Hedegaard, formand

Se regnskab og
budget på side 10.
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Ideer til den kreative
af Anne-Marie Læssøe

SAA er britisk og har over 43.000 medlemmer på verdensplan. De har et
enormt udvalg af kunstnerartikler til meget rimelige priser, og man behøver
Ikke at være medlem for at handle hos dem.
Som medlem får man til gengæld materialerne til lavere priser, specielle tilbud,
gratis katalog, flot magasin 6 gange om året med masser af spændende artikler om kunstmaling – adgang til videoer med undervisning og meget mere. Der
sker utrolig meget på deres website. Det er en meget aktiv forening.
http://www.saa.co.uk/
Link til video, der fortæller om SAA:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=JIs6lyxZpfE
Medlemskab for oversøiske medlemmer koster £ 38 om året, og man får virkelig
noget for pengene. Deres service er i top.
https://www.saa.co.uk/info/overseas-membership/
For mere oplysning kontakt
Anne-Marie Læssøe på anne-marie@laessoe.dk
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Mit nye akvarelstaffeli
af Jørgen Hedegaard

Ken Bromley Art Supplies er en anden fin engelsk website med kunstnerartikler.
Jeg har i længere tid været ude efter et staffeli er egner sig til akvarelmaling.
Vand har det med at løbe. Ofte bruges der meget vand på et billede og det vil
være smart kunne vippe arbejdet i den vinkel der passer en. Det er i øvrigt godt
at stå op også ved arbejdet med akvarel. Jeg synes at værkerne bliver mere
dynamiske på staffeliet.
Til det særlige staffeli anvender jeg et fotostativ. En træplade med kraftige
klemmer udgør holder til papir/blokken. Hos Ken Bromley Art Supplies fandt jeg
efter megen søgen et beslag med det korrekte hul med gevind, der dels skrues
på træpladen med fire skruer og dels hurtigt sættes på kamerastativet.
Beslaget kostede ca. 100 dk.kr. Find butikken på: https://www.artsupplies.co.uk
Stativet fylder ikke meget, når pladen er skruet af. Let at have med ud i det fri,
når der skal males under åben himmel, hvilket jeg vil praktisere i dette sommer
halvår.

Det særlige beslag med
gevindet, der passer til
kamerastativet.
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Regnskab 2017 og Budget 2018
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Et par gode tilbud
- kun til medlemmer af FNYK:

15% rabat som FNYK medlem hos
Nordjællands Vinduesservice,
Præstemosevej 11 i Fredensborg, som klarer alle indramningsopgaver. Der ydes generelt 15% rabat på din indramning. Har du
mere end 5 værker (samme størrelse/samme
ramme) kan der gives specielrabat med op til
20%. Læs mere på: www.FNYK.dk

Program 2018
Vi arbejder på et fantastisk årsprogram.
Sådan ser det ud nu. Flere datoer kommer
hurtigst muligt:
31. marts-2. april: Forårsudstilling 2018
Maj: Rundvisning i Skuespilhuset 27. maj
kl. 14.00. Kun 50 kr. pr. deltager.
Juni: Besøg hos spændende kunsthåndværker.
August: Tegne- male- fototur i eller omkring Fredensborg
September: Lysfest på Tegners Museum
Oktober: FNYKs Efterårsudstilling.
Søndag d. 28. oktober eftermiddag:
Sophienholm, Lyngby, udstilling med
Nina Sten-Knudsen, ”Love, fear and
evil”. Der er gratis omvisning kl. 15.
Lørdag d. 24. november eftermiddag:
Gammel Holtegård. Den første soloudstilling i mange år med den danske surrealist Rita Kernn-Larsen (1904-1998).
December: Tegne og male med børn.
Følg med på www.fnyk.dk

Tjek Galleri FNYK!
Som medlem af FNYK,
kan du frit lægge billeder op
på galleriet på foreningens
hjemmeside, www.fnyk.dk.
Du skal blot sende en mail til
Jørgen på: jh@artmind.nu.
Så vil du modtage en adgangskode og adgang til galleriet.

Vi ses i
Fredensborg Ny Kunstforening				www.fnyk.dk
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